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Jak zbavit děti vší - krok za krokem
Vážení rodiče,
z důvodu dlouhodobého výskytu vší u dětí v naší základní škole si dovoluji zveřejnit několik praktických rad.
Jako škola bohužel nemáme jinou možnost, jak situaci řešit. Spoléháme tedy na zodpovědnost vás, rodičů.
Jak poznáte, že váš potomek má skutečně vši? Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného parazita rovnou
narazíte. Veš je zhruba 2 až 4 mm dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou
blízko k pokožce hlavy. Mezi další příznaky patří ospalost, neklid a časté drbání na hlavě.
1. Použijte odvšivovací přípravek
Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Na příbalovém letáku by mělo být rovněž
uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení opakovat. Častějším užíváním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.
Obvykle je to za 7 až 12 dní. Druhé odvšivení se vyplatí pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z
nich vylíhlé larvy.
2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy
Hnidy vypadají podobně jako lupy. Pevně se ale drží na vlasech a nejdou na rozdíl od lupů jen tak vytřepat. Poté, co
jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně i živé) parazity z vlasů dostat. Pro první „hrubé“
odsranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček. Hřeben nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je proto
nutné pozorně prohlédnout celou hlavu – vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající hnidy. Může to být velmi
zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého procesu nezbytné.
3. Sledujte účinek
Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů. Jak poznáte živou hnidu? Především tak, že pokud ji
zmáčknete mezi prsty, „lupne“. Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech umístěny dále od
kořínků. Pokud jsou hnidy přilepeny na vlasech do 1 cm od pokožky, znamená to, že máte živé vši. Abyste infekci
skutečně zlikvidovali, je zároveň nutné ošetřit dezinfekčními přípravky hřebeny, které jste používali.
4. Co dělat, pokud přípravek nezabere?
Možná jste použili preparát, na který má hmyz již odolnost. Zkuste jiný. Je také možné, že jste nedodrželi správný
postup odvšivení. Pamatujte také, že samotný odvšivovací prostředek vám zpravidla nepomůže, pokud poté hnidy
mechanicky z vlasů neodstraníte hřebenem či rukou.
5. Existuje možnost prevence?
Bohužel zatím neexistuje žádná stoprocentní metoda, jak nákaze zabránit. Částečně mohou pomoci repelentní
šampony – ty je třeba používat pravidelně a nechat na hlavě dlouho působit.
Vši dokážou přežít například na prádle či nábytku až 24 hodin. Pokud se zbavujete vší, musíte vyprat při vysokých
teplotách oblečení i ložní prádlo. V opačném případě totiž hrozí, že například z ložního prádla zbloudilá veš přeleze
na nového hostitele. Anebo na stejného, kterého jste před chvílí tak pracně odvšivili.
Přeji vám dostatek trpělivosti.
Mgr. Denisa Slavíková

UPOZORNĚNÍ
Všichni žáci mají možnost se v 2. pololetí dopřihlásit na kroužky organizované naší školou.
Poplatek je 250 Kč.
Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři zástupkyně školy.
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Elektromodul s.r.o. Toužim za sponzorský dar pro naši školu a
paní Řezníčkové za věnování zbytků stuh, vyšívacích bavlnek a kanavy.
vedení školy

Technické služby Žlutice
4. prosince 2013 jsme s volitelným předmětem Ekologie navštívili sběrný dvůr Technických služeb
Žlutice. Technické služby se starají o město. V zimních měsících shrabávají sníh, posypávají nesjízdné
silnice, na jaře a v létě sekají trávu, zařezávají keře a stromy, na podzim zametají listí a během celého roku
uklízí odpadky a vyváží popelnice. Při exkurzi jsme viděli i několik garáží, kde jsme si mohli i něco půjčit.
Viděli jsme i tři „multikáry“(MULTICAR). Dvě oranžové a jednu menší, zelenou. Na technických službách
jsou vybaveni i křovinořezy a ochrannou potřebou při sekání. Odchytávají i zatoulané psy, a proto mají klec
pro psy. Moc se mi tam nelíbilo.
Kateřina Riedlová 7.A
Florbal
Žáci 7. tříd se zúčastnili florbalové soutěže. První kolo se odehrálo v Toužimi. Jela s námi paní učitelka
Zídková. Dívky hrály jeden zápas a vyhrály 3:1. Kluci hráli zápasy tři, ale bohužel. Prohráli a tím pádem
ani nepostoupili. Dívky byly úspěšnější. Postoupily do okresního kola, které se konalo v Karlových Varech.
Tam s námi jel pan učitel Vorel. Hrály jsme, tedy my holky, proti Karlovým Varům, Ostrovu a Nejdku. Proti
Ostrovu jsme vyhrály 4:0, proti Nejdku 5:0 a s Karlovými Vary jsme remízovaly 2:2. Přišlo vyhlášení
výsledků. Na 4. místě skončil Ostrov, třetí byl Nejdek, jako druzí se umístily Karlovy Vary. A my? Žlutický
tým skončil první! Takže jsme postoupily. Jó, hurá ! Všechny jsme byly šťastné. Dostaly jsme nějaké
sladkosti, ale největší odměnou pro nás byl pohár a diplom. Také že jsme s nimi dělaly ve škole nedříve
drahoty. Jako že nic. Nic jsme nevyhrály. A někteří nám na to opravdu skočili. Nebo skočily spíše některé
paní učitelky.
22. ledna se konalo krajské kolo. Doufaly jsme, že se umístíme alespoň na třetím místě. Ale zde se nám
už tak dobře nedařilo. Skončily jsme páté. Ale je pravda, že z větší části to naše chyba nebyla. My jsme se
snažily, právo bylo na naší straně, ale rozhodování bylo bohužel v rukou jiných. Tak snad příště budeme mít
větší štěstí.
Josefína Vojtová a Marie Štorková 7.B

Olympiáda v českém jazyce
Před vánočními svátky se v naší škole uskutečnilo, jako již tradičně, školní kolo olympiády v českém
jazyce. Olympiáda je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos se jich zúčastnilo celkem devět. Soutěž se
skládá ze dvou částí. Části mluvnické a slohové. Ani jedna není pro soutěžící právě jednoduchá. Ve slohu
bylo tentokrát zadáno téma : Už se vám někdy stalo ... Téma velmi zajímavé. Soutěžící mohli tak popustit
uzdu své fantazii. Někteří byli úspěšnější v mluvnické části olympiády, jiní naopak zabodovali ve slohu. A
výsledek? Do okresního kola, které se bude konat 6. února v Ostrově, postoupily dvě dívky. Veronika
Pataková z 8.A a Soňa Vojíková ze třídy 8.B, které se ve školním kole umístily na 1. a 2. místě. Gratulujeme
a přejeme stejný úspěch i v kole okresním.
Petra Janouškovcová
ŠKOLNÍ KLUB
Od 2. února je při škole v provozu školní klub – jeho účastníky mohou být všichni žáci 2. stupně. ČLENSTVÍ VE
ŠKOLNÍM KLUBU UMOŽŇUJE - účast na pravidelných volnočasových aktivitách pořádaných ŠK, využití
prostor školy (bazén, tělocvična, víceúčelové hřiště, keramická a výtvarná dílna, hudebna), přístup na internet v
budově ŠK, využití nabídky společenských her, stolního tenisu a fotbalu, kulečníku, návštěvu kulturních akcí, výstav,
koncertů …, další možnosti do budoucna.
Školní klub je v provozu od 11.30 do 16.30. Docházka do klubu je pro zbytek školního roku zdarma a může být
zcela nepravidelná. Podmínkou je pouze přihlášení se do klubu.
Aktuální dění ve škole sledujte na www.zszlutice.cz
Na stránkách školy naleznete mimo jiné aktuální rozvrhy tříd (včetně suplování), jídelníček na daný týden,
fotogalerie z akcí školy, plánované události a další aktuální informace. Můžete se zde i podělit se svými postřehy
k dění ve škole a přidat případné připomínky.

Kontakty na školu:
Telefon do ZŠ: 353 393 243
Mobil do ZŠ: 725 958 983
Telefon do ZUŠ: 607 006 574
Telefon do školní jídelny: 725 958 984
Telefon do školní družiny 725 958 985
e-mail školy: posta@zszlutice.cz
e- mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz
KAŇKA – časopis ZŠ a ZUŠ Žlutice vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje

